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Nowoczesne Zasoby Śląska – III edycja „Nowoczesna turystyka wyzwaniem dl a 

Śląska” 

Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego postawiła los Śląska pod znakiem 

zapytania, albowiem od wieków region ten utożsamiano przede wszystkim 

z kopalniami i hutami. Jeżeli oczyma wyobraźni spojrzelibyśmy w przeszłość, 

widzieliśmy wysokie kominy spowite mrocznym dymem, przytłaczające hałdy węgla, 

olbrzymie, wypełnione gorącym stopem kotły i zabrudzonych sadzą, ciężko 

pracujących górników. Przemysł był podstawą rozwoju całego regionu. A dziś? Czy 

Śląsk, wobec bezlitośnie konkurencyjnej gospodarki, ma coś do zaoferowania? Na to 

pytanie starały się odpowiedzieć organizowane rokrocznie przez Niezależne 

Zrzeszenie Studentów konferencje zatytułowane: „Nowoczesne Zasoby Śląska”. 

Poprzednie dotyczyły takich tematów jak: „Przemysł ciężki kołem zamachowym 

gospodarki” oraz „Nowoczesne nieruchomości. Rewitalizacja terenów 

poprzemysłowych”. Z kolei konferencja, która odbyła się w dniach 26, 27, 28 

października nosiła nazwę: „Nowoczesna turystyka wyzwaniem dla Śląska. ”  

Pierwszego dnia przeprowadzono grę miejską, w czasie której zainteresowani 

musieli zmierzyć się z rozwiązywaniem zagadek dotyczących Katowic. Natomiast 

drugiego i trzeciego dnia miała miejsce część merytoryczna spotkania, na które 

zaproszono ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach, począwszy od 

turystyki, promocji, i kultury, a skończywszy na technologiach informacyjnych 

i inwestycjach. Po przywitaniu gości przedstawiono Niezależne Zrzeszenie 

Studentów, od lat będące inicjatorem wielu przedsięwzięć na Uniwersytecie 

Ekonomicznym, między innymi: „Wampiriady” czy czasopisma studenckiego: „Nowy 

Gwóźdź Programu”. Kolejne wystąpienie dotyczyło „Studenckiego poglądu na 

turystykę regionu górnośląskiego”. Łukasz Gawron zaprezentował wyniki badań 

ankietowych – jak się okazało najbardziej atrakcyjnym turystycznie miastem Śląska 
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są Katowice, a najmniej Bytom. O niektórych gminach takich jak Radzionków 

studenci mieli bardzo nikłe pojęcie, z czego wynika potrzeba promocji tychże miast. 

Następnie przedstawicielka Śląskiej Organizacji Turystycznej przeanalizowała, 

poparte badaniami ankietowymi, cechy z jakimi kojarzony jest Śląsk. Pytani 

pochodzili zarówno z rzeczowego regionu, jak również z całej Polski. W dalszej 

części konferencji wzięli udział naczelnicy wydziałów promocji miast: Dąbrowy 

Górniczej i Katowic. Damian Rutkowski zwrócił szczególną uwagę na pochodzenie 

nazwy miasta – człon „Dąbrowa” wywodzi się z tego, iż na terenie gminy występuje 

pokaźna liczba dębów i terenów zielonych, a „Górnicza”, jak można się domyślić od 

kopalń. Władze miejskie zamierzają zmienić myślenie użytkowników miasta 

koncentrując się przede wszystkim na „Dąbrowie”, a więc rozwijając w mieście 

infrastrukturę spędzania czasu wolnego i wykorzystując przy tym korzystne warunki 

naturalne, czyli obecność stawów Pogoria. Natomiast Waldemar Bojarun – naczelnik 

Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice – podkreślał kształcącą się na terenie 

Katowic turystykę biznesową – Międzynarodowe Centrum Kongresowe, które będzie 

zlokalizowane w pobliżu Spodka. Drugi dzień konferencji zakończyła prezentacja 

aplikacji – wykorzystującej rozszerzoną rzeczywistość – przeznaczonej na 

urządzenia mobilne – LAYAR, która pozwala turystom wpatrującym się przez kamerę 

telefonu typu smartphone, bądź innego zaawansowanego gadżetu widzieć 

reminiscencje dawnej zabudowy, jak również znajdować położenie najbliższych 

punktów informacji turystycznej, restauracji, zabytków oraz innych interesujących 

obiektów.  

Ostatni dzień konferencji miał miejsce w przepięknym Pałacu Goldsteinów, 

znajdującym się przy Placu Wolności w Katowicach. Pierwsze wystąpienie odnosiło 

się do „Istoty turystyki industrialnej”. Mgr Paweł Piotrkowski – pracownik naukowy 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – zaprezentował podstawy teoretyczne 

zagadnienia zarazem podając konkretne przykłady. Agata Tecl – przedstawicielka 

Kroniki Centrum Sztuki Współczesnej w Bytomiu – położyła nacisk na turystykę 

alternatywną, która wiąże się z kulturową rewitalizacją terenów poprzemysłowych – 

nie wystarczy bowiem wymiar techniczny procesu, ale wymagany jest także wpływ 

społeczny na mieszkańców i turystów. Zapraszała także do współpracy w projektach. 

Aleksandra Iwan – przedstawicielka Wydziału Promocji i Współpracy 

Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – opisywała 
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„Industriadę”, czyli święto „Szlaków Zabytków Techniki”. Przedostatnia prezentacja 

dotyczyła projektu rewitalizacji terenów poprzemysłowych po kopalni KWK 

Szombierki w Bytomiu – „Srebrne Stawy”. Inwestycja polegać ma na wybudowaniu 

na rzeczowym obszarze pola golfowego (już można z niego korzystać), osiedla 

mieszkaniowego i obiektów komercyjnych. Zwieńczeniem przedsięwzięcia będzie 

przebudowa – przypominającego kształtem młot – Szybu Krystyna na funkcje 

hotelowe, sportowe i kulturalne. Ostatnim zaproszonym na konferencję gościem był 

dr Waldemar Affelt z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który opowiadał 

o konserwacji i rewitalizacji w aspekcie kulturowym.  

Wisienką na torcie całej konferencji była wycieczka – pod okiem 

doświadczonego przewodnika – na zabytkowe osiedle Nikiszowiec i do galerii szybu 

Wilson. Do poszczególnych obiektów podjechano autokarem i oprowadzono 

zainteresowanych. Na osiedlu przewodnik pokazał zgromadzonym bogatą 

architekturę, przestrzenie publiczne i muzeum związane tematycznie z historią tego 

miejsca. Z kolei w galerii szybu Wilson można było zobaczyć nietuzinkową wystawę 

sztuki abstrakcyjnej.  

Reasumując, konferencja była ciekawym i pouczającym doświadczeniem. 

Ten, kto w niej uczestniczył z pewnością zaciera już ręce na myśl o kolejnych 

edycjach.  

Wojciech Zając 
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